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Pickup Frigångshöjd (mm) Vikt (kg) Övrigt
Nissan Kingcab 240 3000 dragkrok
Mitsubishi Intense 235 2700
Mitsubishi L 200 Invite 215 2700
Toyota Hillux 212 2250 dragkrok, 

vaddjup 700
Ford Ranger double 208 2800

SUV stora
*Nissan Pathfinder 2,5 dCi 250 3000
*Discovery 3 Variabel 3500
*Range Rover Variabel 3500

Jeep Cherokee 3.7 (3.8) Limit. 238 3360
VW Tuareg 237 3500 vaddjup 500     
Mitsubishi Pajero 225 3300
Kia Sorento 222 2800 vaddjup 450     
Toyota Landcruiser 222 2800
Hyundai Terracan 216 2800
Volvo XC 90 209 2250
Hyundai Santa Fe 207 2000
Mercedes G-klass 205 2850
Suzuki Nya Grand Vitara 200 2000
Suzuki Grand Vitara XL 183 1850
BMW X 5 176 2700

*Se artikel

SUV kompakt
Volvo XC 70 209 1800
BMW X3 201 2300
Honda CR-V 200 1500
Kia Sportage 195 1600 vaddjup 450     
Nissan x-trail 193 2000
Toyota Rav 4 182 1500
Alfa Romeo CrossWag. 164 1450

TRANSPORT

STOR MARKFRIGÅNG OCH DRAGKROK! Det är två absoluta mås-
ten på en bil för en skogsägare. Det skär i märg och ben när
underredet skrapar i en allt för hög mittsträng på skogsbilvägen.

Och skillnaden är stor på de bilar vi har tittat på, från 164 mm till 250 mm.
Grundkraven för att få vara med i SKOGENs frigångsliga var diesel

och fyrhjulsdrift. Bilarna delades in i tre grupper pickupmodeller, stora
SUVar (Sports Utility Vehicles eller jeepar, stadsjeepar) och kompakta
SUVar. De kompakta suvarna är något mindre. Någon skarp gräns mellan
större och mindre finns dock inte. Exempel på en stor SUV är naturligt-
vis Volvos XC 90 och på mindre är XC 70. Det är viktigt att understryka
att översikten inte gör anspråk på en fullständig genomgång av markna-
den. Det kan finnas någon modell eller något märke som inte finns med.

MARKFRIGÅNGEN MÄTS mellan marken och lägsta punkten på bilens
underrede. Den ska vara olastad. Några bilmärken uppger markfrigången
vid last av två personer (Volvo). Det skiljer då i regel 15–20 mm. Kia So-
rento mäter frigång både vid hjulbas och under chassi. Land Rovers mo-
deller Discovery 3 och Range Rover uppger på sin hemsida att markfri-
gången är variabel, men inte inom vilket spann. Om en bil har luftfjäd-
ring, till skillnad från stålfjädring, kan markfrigången vara variabel. Det
är viktigt att betona att uppgifterna kommer från biltillverkarna själva
och att det är dessa som måste ta ansvar för att måtten är korrekta.

Bland de pickupar som vi tittat på varierar markfrigången mellan 208
och 240 millimeter. Om Nissan Pathfinder räknas in i gruppen pickup
är den segrare med en markfrigång på 250 mm. Pathfinder skattas inte
som en lastbil, till skillnad från de andra. Storleksmässigt är den dock
jämförbar med en pickup.

Stora SUVar toppar med Jeep Cherokee 238 mm och minsta BMW
X5 176 mm. Den låga markfrigången hos BMW X5 är nog ett uttryck
för att bilen i hög grad syns på Östermalm i Stockholm. Där är inte be-
hovet av markfrigång så stort.

En pikant detalj som vissa bilmärken uppger är förmågan att vada i
vatten. Till exempel uppger Toyota Hillux en vadförmåga på 700 mm. I
ligatabellerna finns också uppgift om tillåten släpvagnslast. En nog så
viktig fråga för en bil för landsbygden. 

MEN VAD SÄGER egentligen ett antal millimeter om markfrigångens be-
tydelse? Ett sätt att få en praktisk uppfattning är att jämföra med vanliga
konventionella bilars markfrigång. En Skoda Octavia har en markfrigång
varierande mellan 119 och 134 mm beroende på omfattningen av extra-
utrustningen. En Volvo S 40 har 119 mm om två personer sitter i bilen
och 135 om den är olastad. Det är inom det här spannet som personbi-
larna ligger. Markfrigången på en SUV kan alltså vara dubbelt så stor.

Att jämföra priser är en svår uppgift. Vad som ingår som standard va-
rierar kraftigt. Dragkrok finns till exempel som standard på några pick-
upar, veteranen Nissan Kingcab och den andra stora japanen Toyota
Hillux. Priserna på tillval är mycket olika mellan bilmärkena. Men vill
man ha en riktig värsting så går det bra att köpa VW Tuareg med en 10
cylindrars diesel för det facila priset av 762 000 kronor i standardut-
förande! Jämför med en habil bil som Suzukis Grand Vitara XL som nu
säljs med rabatt för 210 000 kronor!            Lars Åkerman

Klarar bilen traktorvägen?
SKOGEN har kollat frigången på fyrhjulsdrivna dieslar. Nissan Pathfinder toppar med 25 cm.
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